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Sorun
Korunmazlarsa,	duvarlar	nemi	emerler.

Burada	sorun:

•	dKılcal	hareketle	su	duvarın	tamamından	geçer	ve	buharlaşır,

•	su,	aşağıdan	sürekli	yükselir,	duvar	bir	pompa	gibi	çalışır,

•	su	içindeki	tuzlar	su	ile	birlikte	duvarına	nüfuz	ederler,

•	tuzlar	kristalleşir	ve	duvar	yüzeyinden	çıkarlar.

Etkili	önlemler	alınmadığı	takdirde,	sonuçlar	tahmin	edilebilir	ve	çözüm	

zorlaşır:

•	Boyalar	ve	duvar	kağıdı	ve	de	sıva	dökülür,

•	duvarlar	durdurulamayacak	bir	şekilde	tahrip	olur.

•	Yapısal-fiziksel	ve	statik	hasarlar	oluşur,

•	ısı	yalıtımı	azalır	ve	ısıtma	maliyetleri	artar,

•	sağlık	tehlikesi	riski	büyür,	örneğin;	oluşan	küf	nedeniyle.
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Çözüm
WiTRO	nemli	duvarların	kalıcı	olarak	kurutulması	(drenajı)	için	aktif	elektro-ozmoz	üzerine	

kurulu	en	uygun	çözümdür:	

•	Kimyasallar	kullanılmadığı	için	çevre	dostudur,

•	duvarlara	hasar	vermez,	zira	hiçbir	hafriyat	ve	duvarda	tahribat	yapılması	gerekmez,	

•	makul	fiyatlıdır,	zira	bir	kez	kurulur	ve	kalıcı	olarak	çalışır.

	

WiTRO	sistemi	özel	bir	akım	biçiminin	etkinliğini	kullanır.	Yöntem	için	gerekli	unsurlar	

şunlardır:

	

•	BG-testi	Meslek	Birlikleri	(veya	resmi	kuruluşlar)	tarafından	yapılmış	bir	kontrol	birimi

•	Test	edilmiş	bir	şebeke	elektrodu	/	anot	(pozitif)

•	Test	edilmiş	çubuk	elektrot	/	katot	(negatif)

	

	

WiTRO-SİSTEMİ	–	KULLANIM	ÖRNEKLERİ
Elektro-ozmoz	sistemini	kullanarak	şu	ana	kadar	4000‘den	fazla	bina	başarılı	bir	şekilde	

kurutulmuştur.	Bunlar	genellikle	çok	eski	ve	değerli	binaların	yanı	sıra	konut	ve	ticari	

binalardır.

	

Bazı örnekler:

• 1195 yılında inşa edilen Hamburg‘daki eski St. Nikolai Kilisesi

• 1549 yılında Salzburg’da inşa edilen su sarayı Freisaal

• 1855 yılında inşa edilen Dresden Sempergaleri

• Stuttgart yakınlarındaki Schwaigern‘de, 1871 yılında inşa edilen şato kilisesi

• 1920 yılı civarında Dresden yakınlarındaki Brand-Erbisdorf‘da inşa edilmiş tuğla duvarlı 

sıra evler

BG	=	Meslek	Birliklerinin	
(veya	resmi	kuruluşların)	test	
ve	sertifikasyon	sistemi
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Örnek	olarak	doǧa
Çoğu	kişi	okul	zamanından	-biyoloji	derslerinden-	ozmoz	terimini	zaten	

tanımaktadırlar.	Ozmoz,	sıvının	yarı	geçirgen	bir	zar	içerisinden	geçiş	hareke-

tidir.	»Elekro-ozmoz«	tam	da	sıvıların	bu	göç	hareketleri	prensibine	uygun	

olarak	çalışmaktadır.

Duvarın	kılcal	sistemi	dışına	yönlendirilecek	veya	hareketi	engellenilecek	

olan	su,	elektrik	yardımıyla	uygulanan	bir	voltaj	vasıtasıyla	belirli	bir	yönde	

hareket	ettirilir.	Su	akışı	sırasında	daima	artı	kutuptan	eksi	kutbu	yönelir	

prensibinden	burada	yararlanılmaktadır	-	basit,	ama	etkili	bir	yöntem.

	

Kim	icat	etti?
Elektro-ozmoz	yöntemi	200	yılı	aşkın	bir	geçmişe	sahiptir.	1806	yılında	Prof.	

Ferdinand	Friedrich	von	Reuss,	kil	ile	yapılan	deneylerde,	voltaj	uygulanmış	

gözenekli	toprakta	su	moleküllerinin	artıdan	eksiğe	hareket	ettiğini	gözlem-

ledi.	Yaklaşık	1900‘lardan	1930‘lara	kadar,	turba,	linyit	ve	tahıllar	bu	prensi-

be	göre	kurutuldular	ve	daha	sonra	1935‘den	itibaren	nemli	duvarlar.	Paul	

Ernst	ilk	sistemi	geliştirdi	ve	İsviçre	patentini	aldı.	WITRO	sistemi	20	yılı	aşkın	

bir	süredir	piyasadadır.
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WiTRO-SİSTEMİ
Uygulama	olanakları
WiTRO-sistemi	ile	neredeyse	tüm	duvar	tiplerinde	ve	bina	yapılarında	

çalışmak	mümkündür.	Bu	prosesin	pek	çok	avantajı	nedeniyle	–	kimyasal	

madde	kullanmadan	ve	hafriyat	yapmadan	-	anıtların	korunması	için	özel-

likle	kiliseler,	manastırlar,	kaleler	veya	saraylar	için	uygundur.	Altı	metreye	

kadar	kalınlığa	ve	1000	metreye	kadar	uzunluğa	sahip	duvarlar,	başarıyla	

kurutulmuştur.

Ayrıca	çok	başarılı	bir	şekilde	sayısız	betonarme	yenileme	çalışmaları	

gerçekleştirilmiştir.	Konut	ve	ticari	binalar,	sanayi	binaları	veya	köprü	yapıları	

için,	WiTRO-sistemi	uygulanabilir,	çünkü	beton	nem	girişi	için	güvenli	değildir.	

Nem	daha	sonra	yapı	malzemesindeki	metal	parçaları	tahrip	eder.

Aynı	şekilde	doǧal	taş	duvarların	ve	kalkerli	kumtaşı	duvarların	da	WiTRO-

sistemi	ile	drenajı	mümkündür.	Bir	pozitif	kutup	şebekesi	yerine,	bir	iletken	

bant	derzlere	(aralıklara)	yeleştirilir,	ve	bu	şekilde	duvar	kurutulur.	Uygu-

lamalar	çeşitli	ve	değişkendir	-	ayrı	ayrı	farklı	koşullara	göre	özel	olarak	

ayarlanmaktadır!	

	

	

	
Bununla birlikte, genel olarak şuna dikkat etmek 
gerekmektedir:
WiTRO	sistemi	basınçlı,	eğimli,	yüksek	ve	yer	altı	
sularının	önlenmesi	için	uygun	değildir!
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WiTRO-SİSTEMİ	–	KULLANIM	ÖRNEKLERİ
Kimyasallar olmaksızın artıdan eksiğe ya da toprak işlerini 

detaylandırmak
	

Duvarların	elektro-ozmozla	kurutulması	(drenajı)	için	duvarda	ve	zeminde	

doğal	bir	elektrik	potansiyeli	varoluşundan	yararlanılır	ve	bu	potansiyelin	

polaritesi	tersine	çevrilir.	Bu	da,	suyun	akışı	hareketini	etki	etkiler.

Sorun

Nemli	duvarların	belli	elektriksel	

polariteleri	bulunmaktadır.		Yani,	

pekâlâ	ölçülebilir	doğal	bir	elektrik	

potansiyeli	oluştururlar.	Artı	kutup,	

duvarın	alt	kısmında,	eksi	kutup	üstte	

bulunmaktadır.	Nasıl	bir	vazodaki	

çiçekler	suyu	sapların	altından	emerek	

yukarı	doǧru	taşıyorlarsa,	aynı	şekilde	

nem	duvar	içinde	yerçekimine	karşı	

yukarı	doğru	yükselmektedir.

Çözüm

Suyun	artıdan	eksiğe	doğru	akma	

eğilimine	dayanarak,	duvardaki	suyun	

boşaltılmasına	yönelik	çözüm	oldukça	

mantıklıdır.	Doğal	olarak	oluşan	elektrik	

potansiyelinin	polaritesi,	elektrotların	

takılması	yardımıyla	ters	çevrilirse,	suyun	

hareketi	istikameti	tersine	döner:	şimdi	

negatif	potansiyelin	bulunduǧu	toprak	

istikametine	geri	döner.	Büyüleyici	basit	

bir	fikir.
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Kurutma	işlemi	doğrudan	elektrik	potansiyelinin	tersine	çevrilmesiyle	

başlar,	çünkü	su	artık	yukarı	çıkamaz.	Nem,	oluşturulan	bulunan	tüm	

gerilim	alanlarından	çıkarılıncaya	kadar	elektrik	akım	akar.	WiTRO	

sistemi	hafif,	duvarı	koruyucu	bir	drenaj	özelliǧine	sahiptir.	Sürekli	

kalıcı,	kuru	bir	duvar	için	WiTRO	sistemini	bir	defa	ya	mahsus	kurmak	

ve	sürekli	çalıştırmak	gerekmektedir.		

Yapay	olarak	üretilen	elektrik	potansiyeli,	neme	yatay	bir	bariyer	

görevi	görür	ve	nemin	duvarda	kalıcı	olarak	yükselmesini	engeller.	

Elektrodların	özel	bir	şekilde	döşenmesi,	sadece	yatay	bir	bariyer	

olmakla	kalmaz,	aynı	zamanda	nemin	dikey	olarak	yayılmasını	önler.

	

Elektrik gerilim yapıyor 

WiTRO-sistemi	elektrik	potansiyelini	oluşturmak	için	yaklaşık	2.8	

voltluk	etkili	gerçek	değeri	ile	6	voltluk	maksimum	voltajın	özel	şeklini	

kullanmaktadır.

Bu	voltaj	sınırlaması	özellikle	önemlidir:	6	voltun	üzerindeki	voltajlar,	

harç-bağlayıcı	maddeler	ve	metal	(boru	hatları,	çelik	kirişler,	vb.)	üze-

rinde	bozucu	bir	etkiye	sahip	olabilir.	WITRO	işlemi,	düşük	voltajla	bu	

reaksiyonu	önlemektedir.

Elektro-ozmotik	duvar	kurutmanın	(drenajının)	bir	diğer	avantajı	

da	drenaj	yapılan	alanlarda	düşük	tuz	kaçağıdır.	Nemin	büyük	kısmı	

duvardan	tekrar	çıkarılır.	Bu	da	tuzların	aşağı	doğru	göç	etmesine	

neden	olur.	Duvarın	dış	yüzeylerinde	nemin	yalnızca	küçük	bir	kısmı	

buharlaşır,	buna	bağlı	olarak	orada	düşük	tuz	birikimi	olur.
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WiTRO-sistemi
Sistemin	bileşenleri
Kontrol ünitesi

nemli	mekânlarda	kullanılmak	üzere	kapsüllü,	BG-kontrollu	(BG	Meslek	
Birliǧi	Test	ve	Sertifikasyon	Sistemi),	Elektronik	Teknik	Komisyonu,	Test	ve	
Sertifikasyon	Dairesi,	BG-Test	Belgesi	97055
Giriş:	230	V/50	Hz
Çıkış:	maks.	U	etk.	2,8	V	/800	mA
Koruma	sınıfı:	IP	20
Kontrol	ünitesi	pozitif	ve	negatif	elektrotun	sürekli	aktivitesini	sağlar.	
200	m‘ye	kadar	bir	duvar	uzunluğu	için	tasarlanmıştır.	Kontrol	ünitesinin	
optimum	yeri,	kurutma	prosesini	kontrol	etmek	için	direkt	olarak	tesiste	
olmalıdır	–	kazan	dairesi	veya	hizmet	odasında.	

•	 Dijital	mA	ekranı,	akım	akışını	gösterdiği	için	tüm	sistemi	kontrol	
etmeye	olanak	tanır.	Akım	ne	kadar	küçüldüyse,	duvar	daha	fazla	
kurumuştur.

•	 Çalışma	saatleri	sayacı,	fiilen	gerçekleştirilen	çalışma	saatleri	
hakkında	bilgi	verir.	Olası	aksaklıklar	nedeniyle	kesintiler	bu	şekilde	
tespit	edilebilir.

•	 Emniyet	trafosu,	cihazdaki	230	V	şebeke	bağlantısını	ve	düşük	akım	
devresini	keser.
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g	 Aǧdan	yapılı	elektrot	doğrudan	duvar	üzerine	monte	edilir.

g Elektrik	iletkeni	boya	ile	kaplı	fiberglas	aǧ		

g 25	cm	yüksekliǧinde

g Uzunluk	duvar	uzunluǧuna	göre	ayarlanabilir

g Sonradan	eklenecek	bir	kontak	iletkeni,	elektrot	ağına	elektrik	akımı	

taşır.	İletken	bir	malzemeden	imal	edilmiş	olup,	yüksek	kaliteli	titan	

metal	tellerin	duvarla	temas	etmesini	engeller.	

Aǧ elektrot                 (   anot)

	
Kontrol	ünitesi	için	BG	(Meslek	Birliǧi)	-Test	Belgesi	97055

	 Köln	Teknik	Komisyonu	Test	ve	Sertifika	Dairesi
	 Anotlar	ve	katotlar	için	K	96	1472	test	raporu
	 Devlet	Malzeme	Test	Kurumu	Darmstadt,	Plastik	Malzeme	Bölümü
	 DIN	IEC	60167’e	göre	Elektrik	Direnci	Test	Raporu	No.294/2010,	

Plastik-Merkezi	Leipzig
	 Plastik-Merkezinde	anotlar	ve	katotlar	için	daha	başka	testler	

yapılmıştır,	Test	Raporu	80/96



www.witro.de14

g				elektriǧi	iletebilen	materyalden	oluşur		

g takriben	55	cm	uzunluǧunda	ve	çapı	25	mm

Her	iki	elektrotun	malzemesi	birbirine	uyumludur	ve	istemeyen	bir	elektrik	voltaj	

potensiyali	oluşmaz.		Buna	ek	olarak	da,	uzun	vadeli	istikrarı	sağlanmaktadır:	Bilirkişi	

raporlarına	göre,	bu	elektrotlar,	maksimum	altı	voltluk	WiTRO-duvar	kurutma	sistemi	ile	

kullanıldığında,	asla	bozulmazlar.

Çubuk elektrot     (   katot)
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1.	 Aǧ	elektrotunun	yerleştirileceǧi	yerlerde,	eski	sıva	duvara	kadar	kazınır	(gerekirse,	

sıva	tamamen	yok	edilir)

WiTRO-sistemi
Sistemin montajı

2.	 Aǧ	elektrodu	ve	iletken	şeridi	sözkonusu	duvar	bölümü	boyunca	döşenir.	Kontak	

iletkeni	ağ	üzerine	monte	edilir	ve	kontak	sıva	ile	sabitlenir.	
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3.	 Çubuk	elektrotlar	toprağın	iletkenliğine	göre	ayarlanır	ve	uygun	mesafelerde	

toprağa	yerleştirilir.	Kototlu	delikler	daha	sonra	iletken	malzeme	ile	doldurulur.	

4.		 Aǧ	elektrot	ve	çubuk	elektrot	kontrol	ünitesine	baǧlanırlar.	Aǧ	elektrot	kontak	ilet-

ken	üzerinden	kontrol	ünitesine	artı	çıkışı	ile,	çubuk	elektrot	ise	eksi-çıkışı	ile	birleştirilir.						
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5.	 DElektrotlar	bir	çember	hat	ile	iki	taraftan	elektriǧe	baǧlanabilirler.		Çember	hatlar	

tüm	baǧlantı	yerlerini	ve	çıkış	noktalarını	içerir	ve	iki	iletme	yolu	nedeniyle	yüksek	bir	

güvenlik	sağlar.		Bu	şekilde,	sistem	dış	etkenlerden	ötürü	elektriǧin	kesilmesi	durumunda	

dahi,	çalışmasına	devam	eder.		

Sistemler, gerekli ölçüm tekniklerini bilen WiTRO  uzman elemanları 
tarafından kurulur.



www.witro.de18

WiTRO-sistemi
 
Korozyon koruması 

Büyük olasılıkla duvar içindeki metaller doǧrudan 

Yapay olarak oluşturulan elektrik potansiyeline dahil olacaklardır.  Bu 

metall parçalar da   

dış yüzeylerindeki nemi elektrik potensiyelinin eksi kutbuna 

aktaracaklardır. Elektro-ozmos, aynı zamanda, örneǧin döşenmiş su 

boruları, ısıtma tesisatları ve diğer metal parçalar için paslanmadan 

koruyacaktır. 

Elektro-ozmoz	yöntemi,		korozyona	karşı	koruma	için,	boru	

hatlarının	inşasında	ve	deniz	taşıtlarında	uzun	süredir	

kullanılmaktadır.

Elektrik kesilmesi	

WiTRO	sistemi	ne	kadar	uzun	süre	kullanılırsa,	

elektrik	potensiyeli	elektrik	kesintisinde	o	kadar	yavaş	gelişecektir.	elektrik	kesintisi	

durumunda	elektrik	potansiyeli.		Normalde	gelişmiş	sanayi	ülkelerinde	birkaç	gün	süren	

elektrik	kesilmesi	beklenmemektedir,	bu	nedenle	bu	senaryo	için	herhangi	bir	tedbir	

alınması	gerekli	değildir.

	

Biz şunları garanti ediyoruz:

g sistemin mükemmel işleyişini

g sistemin devreye girmesiyle yapay elektrik potansiyeli oluştuğundan kutupların  

 tersine çevrileceǧini

g nemin yukarı çıkmayacaǧını ve duvarların içinde bulunulan şartlara uygun ola 

 rak kuruyacaǧını  

g Kabul tarihinden itibaren, garanti on yıllık bir süre için başlamaktadır.  

g akan su, basınçlı ve eğimli su, yoğunlaşma nemi barlıǧında ve yüksek su   

 baskınında garanti verilmemektedir. Buna ek olarak, sisteme dışardan müdahale  

 edildiǧinde ve yüklenicinin sorumlu olmadıǧı müdahelelerde garanti yoktur.
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İşletme giderleri 

WiTRO	sisteminin	işletme	giderleri	yılda	birkaç	KW‘lık	düşük	güç	tüketimi	

nedeniyle	önemsizdir.	Rutubetli	duvarlardaki	sıvaları	yenilemek,	hasarları	

telafi	etmek	için	yapılacak	giderler	çok	daha	fazladır.	Kuru	bir	duvar	daha	

yüksek	bir	ısı	yalıtım	kapasitesine	sahiptir	ve	bu	nedenle	ısıtma	maliyetlerini	

düşüktür.

	

Saǧlık  	

WiTRO	sistemi	farklı	uzun	vadeli	sağlık	yararlarına	sahip	olabilir:

g	 Sağlığa	kalıcı	bir	yük	bindirebilecek	herhangi	bir	kimyasal	madde	gere	

	 ktirmez.

g	 Ölçümler,	WiTRO	sisteminin	olumsuz	etkili	elektromanyetik	alanlar		

	 yaymadığını	tespit	etmiştir.

g	 Rutubetli	duvarları	kurutarak,	nefes	yollarına	yerleşebilen	ve	kronik		

	 nefes	hastalıklarına,	romatizmaya	ve	bronşiyal	astıma	neden	olan			

	 mantarların	ve	onların	sporlarının	gelişme	alanını	yok	ederek	saǧlıǧı		

	 korur.

Başından	itibaren
250 mA

7-8	ay
50 mA 1-2	yıl

10-20 mA <10 mA

takriben.	12	kWh/yılda																																																								takriben.	5	kWh/yılda

Değerler,	100	m	uzunluğundaki	bir	duvarın	ortalama	tüketimini	ifade	eder.
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1. Örnek 
 

Koşullar:
g	 Duvar	kalınlıǧı	1	m’ye	kadar

g Toprak	alan	örtülü	deǧil

g Zemin	plakaları	ve	toprak	aynı	seviyede	

	

Elektrodların kullanımı: 

g	 Aǧ	elektrot	dışta	topraǧın	üzerinde

g Çubuk	elektrot	dışta	toprak	içinde	

WiTRO-SİSTEMİ	–	
DÖŞEME	ÇEŞİTLERİ

Duvar	tipleri,	inşaat	yöntem-

leri	veya	sahadaki	koşullar	çok	

farklı	olduǧundan	dolayı,	WiT-

RO	sisteminin	döşenmesinde	

de	farklılıklar	vardır.	Aşağıda,	

elektrodların	montaj	seçenekleri	

birkaç	seçilmiş	örnekte	gösteril-

mektedir.
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2. Örnek 
 

Koşullar:
g	 Duvar	kalınlıǧı	1	m’ye	kadar	

g Toprak	alan	örtülü	deǧil

g Toprak	zemin	plakasından	yüksek	

	

Elektrodların kullanımı: 

g	 Aǧ	elektrot	dışta	topraǧın	üzerinde

g Çubuk	elektrot	dışta	toprak	içinde	

3. Örnek 
 

Koşullar:
g	 Duvar	kalınlıǧı	5	m’ye	kadar	sabit	bir		

	 birim	olarak		

	

Elektrodların kullanımı: 

g	 Aǧ	elektrot	içerde	zemin	plakası	üzerin	

	 de		

g	 Çubuk	elektrot	dışta	toprak	içinde	
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4. Örnek 
 

Koşullar:
g	 Boşlukları	olan	kalın	duvar	

g	 Büyük	boşlukları	olan	duvarlarda	veya		

	 çift	duvarlarda	iki	anot-aǧı	kullanılır.

	

Elektrodların kullanımı: 

g	 Aǧ	elektrot									dışta	toprak	üzerinde	

g	 Aǧ	elektrot									içte	zemin	plakası		

	 	 	 	 üzerinde		

g	 Çubuk															dışta	toprak	içinde	

g	 Çubuk															içte	zemin	plakasının		

	 	 	 	 altında

5. Örnek 
 

Koşullar:
g	 Yatay	ve	dikey	bariyer	yokluǧunda		

g	 Bodrum	tavanı	örtüsüz	toprak	seviye	

	 sinden	daha	yüksek

Elektrodların kullanımı: 

g	 Aǧ	elektrot	1	x	kısmen	toprak	seviyesi	

üzerinde	ve	1	x	içerde	zemin	plakası	üzerine	

g	Çubuk	elektrot	dışta	toprak	içinde,	aǧ	
elektrotlarla	eşit	aralıkta	
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6. Örnek 
 

Koşullar:
g	 Yatay	ve	dikey	bariyer	yokluǧunda		

g	 Bodrum	tavanı	örtüsüz	toprak	seviyesi		

	 ile	aynı	yükseklikte

Elektrodların kullanımı: 

g	 Aǧ	elektrot	1	x	dışta	toprak	üzerinde	ve	

1	x	zemin	plakası	üzerinde			

g Çubuk	elektrot	dışta	toprak	içinde,	

Stabelektrode		außen	im	Erdreich,	aǧ	elekt-

rotlarla	eşit	aralıkta

7. Örnek 
 

Koşullar:
g	 Kaldırımlar,	yol	düzeyi	veya	tedarik		

	 hatları	nedeniyle	toprak	zeminde		

	 çalışma	mümkün	deǧil

g	 Çubuk	elektrot	için	duvar	delikleri

	

Elektrodların kullanımı: 

g	 Aǧ	elektrot	içte	kısmen	toprak	seviye	

	 sinde		

g Çubuk	elektrot	dışta	toprak	içinde	
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8. Örnek 
 

Koşullar:
g	 Sadece	bodrumda	çalışma	mümkün,		

	 yanlara	nüfuz	eden	su	yok

	

Elektrodların kullanımı: 

g	 Aǧ	elektrot	içte	bodrum	tavanının	

altında		

g Çubuk	elektrot	içte	zemin	plakasının	

altında	

9. Örnek 
 

Koşullar:
g	 Dış	toprakta	drenaj	vercut

Elektrodların kullanımı: 

g	 Aǧ	elektrot	içte	zemin	plakasının	üze	

	 rinde

	 alternatif:	dışta	tprak	üzerinde	

g Çubuk	elektrot	drenajın	altında	
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10. Örnek 
 

Koşullar:
g	 Kalın	duvalı	tonoz	(kemerli)	bodrum	

	

Elektrodların kullanımı: 

g	 Aǧ	elektrot	1	x	dışta	toprak	üzerinde	ve		

	 1	x	içte	kemerin	üst	bölümünde		

g Çubuk	elektrot	içte	bodrum	zemininin		

	 altında,	toprak	içine	delik		

11. Örnek 
 

Koşullar:
g	 Yüksek	derecede	rutubetli	yüksek		

	 binalar,	örneǧin	kiliseler,	kuleler,	anıtlar		

	 için	kademeli	düzen

Elektrodların kullanımı: 

g	 Aǧ	elektrot	1	x	içte	üst	rutubet	bölge	

	 sinde	veya	daha	yüksekte,	1	x	içte	top	

	 ral	üzerinde

g Çubuk	elektrot	dışta	veya	içte	toprak		

	 içinde		
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12. Örnek 
 

Koşullar:
g	 Örneǧin	kırık	taşlar,	kum	taşı,	tuǧla,	tarla		 	

taşlarından	v.s.‘den	yapılmış	dış	duvarlar	

	

Elektrodların kullanımı: 

g Aǧ	elektrot	derzlere	(aralıklara)	yerleştirilen	iletken		

	 	 bantla	deǧiştirilmiştir		

g Çubuk	elektrot	içte	veya	dışta	torak	içinde		
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Hafriyat ve drenaj 
	

Eǧimli	veya	basınçlı	suya	karşı	kazı	yo-

luyla	drenajın	boşaltılması.	Böylelikle,	

yanal	su	akımı	kesilir,	ancak	sadece	

temelden	gelen	nemin	yükselişi	kesilir.	

Yatay	bir	bariyer	de	mutlaka	gereklidir.

	

Enjeksiyonlar (kimya-
sal yöntem)

Duvarın	her	tarafı	kimyasal	maddeleri	

içine	nüfuz	etmiş	durumda	olduǧu	

taktirde,	enjeksionlarla	duvarın	sa-

dece	enjeksiyon	yapılan	yerlerin	üst	

kısımları	kuruyacaktır.	Duvar	çok	ru-

tubetli	ise,	daha	önceden	ön	kurutma	

yapılmalıdır.		
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Duvar kesme yöntemi 
	

Kesimin	yapıldıǧı	yerin	alt	kısmında	

rutubet	devam	eder.		Kalın	duvarlarda	

uygulama	oldukça	zordur.		Statik	yapıya	

büyük	ölçüde	müdahelede	bulunmuş	

olunur.	Bu	yüzden	kemerlerin	ve	

duvarların	yatay	kaymalarına	mutlaka	

dikkat	edilmelidir.	Statik	uzmanı	olma-

dan	yapılmamalıdır.				

Çakma yöntemi
	

Oluklu	paslanmaz	çelik	levhaların	

çakılması	sadece	kesintisiz	birleşme	

aralıǧıkları	bulunan	duvarlar	için	müm-

kündür.	Levhaların	çakılması	esnasında	

oluşan	basınç	ve	kuvvetli	titreşim,	

taşların	kaymasına	ve	böylece	yapının	

statik	deǧişimlere	uǧramasına	neden	

olur.	Ve	çakılan	plakaların	alt	kesiminde	

rutubet	devam	eder.		
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Restorasyon	sıvası
 
Restorasyon	sıvası	büyük	oranda	su	

buharını	geçgenli	bir	sıvadır.		Kurutula-

cak	yüzey	malzemeni	çok	gözenekliliǧi	

sayesinde	büyütülmüş	olur.		Nemi	almak	

için	restorasyon	sıvası	kullanmak	ekseri	

gerekli	bir	tedbirdir.	Zaralı	suyun	duvarda	

transport	durumu	sıva	altında	kalma-

ya	devam	eder	ve	onun	dayanıklılıǧını	

sınırlar.

Bariyer	sıva,	su	geçir-
mez	boyalar
	

Her	çeşit	buhar	geçirgenliǧi	(hava	alma-

yan)	olmayan	bariyer	katmanlar,	doǧal	

kurumaya	engel	olurlar.	Nem	yeterli	

olmayan	havalandırma	nedeniyle	eskisine	

göre	daha	da	artar.			
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Delik yöntemi
	

Dışardan	duvara	delinen	delik-

ler	vasıtasıyla,	hava	sirkülasyonu	

duvarın	içindeki	kurutma	etkisini	

tetiklemesi	gerekir.		Bununla	birlikte,	

yatay	bir	bariyer	kurulmamaktadır.		

Su	deliklerin	arasından	serbestçe	

yükselmektedir.	Duvarın	içindeki	ve	

dışındaki	sıcaklık	farkları	nedeniyle	

oluşan	yoğunlaşma	nemi	ek	olarak	

üretilmektedir.	

Passif Elektro-Osmose-Yöntemi
Pasif	elektro-ozmoz	yöntemlerinde	nemli	duvarın	üst	ve	alt	kısımlarına	dıştan	herhangi	

bir	harici	voltaj	olmadan	çıplak	teller	baǧlanır.	Bu	her	iki	hat	üzerinde	kısa	devre	yaparak	

potansiyel	farkı	telafi	edilmeye	çalışılır.	Duvar	ve	metal	aralarında	bir	elektrokimyasal	

potensiyal	oluştururlar.	Bu	arada	metalin	üstyüzeyi	elektrogalvanik	etkiye	maruz	kalır	ve	

polarizasyon	ve	korozyon	nedeniyle	iletkenlik	kaybolur.	Sistem	etkisini	kaybeder.		
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Elektroliz-Yöntemi
	

Bu	yöntemler	genellikle	50	volttan	daha	yüksek	doǧru	akım	voltajıyla	çalışan	proses-

lerdir.	Her	şeyden	önce	amaç,	duvar	kütlesi	içindeki	tuzdan	arındırmaktır,	elektrolitik	

yan	etkilere	dikkat	edilmez:	İşleme	baǧlı	olarak	tuzdan	arındırma	isleminden	sonra	

elektrotların,	tuzlanmış	sıvanın	uzaklaştırılması	ve	yenilenmesi	gerekmektedir.	Aksi	

taktirde	harç	sıvılaşabilir	ve	çökme	olabilir.		

»Sihirli kutu« veya sahte yöntem

Bu	yöntemler	örneğin;	magnetokinesis,	radyo	dalgaları,	gravo	manyetizma	ve	

diğerleri	ile	çalışırlar	ve	elektro-ozmoz	ile	ilgileri	yoktur.	Yüksekokullar	ve	üniversitel-

erde	yapılan	çalışmalar	bunların	etkisizliğini	doğrulamıştır.	Bu	yöntemler,	ÖNORM‘da	

bulunmamaktadır;	çünkü	onların	hareket	biçimleri	bilimsel	deǧildir	ve	uygunlukları	

kanıtlanmamıştır	(bakınız	ÖNORM-Tanımlama).	

»WiTRO sistemleri, ‚kablosuz elektro-ozmoz‘ prensibi ile 
uzaktan yakından ilgili değildir.«
14.10.2009
Prof. Dr. rer. nat Dr. Ing. habil. Helmuth Venzmer,
Yüksekokul Wismar
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